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Projekt Ptice osmišljen je i vođen dječjim interesima. Kreativnim 

pričama, fotografijama ptica te njihovih gnijezda, osluškivanjem 

glasanja i pjevanjem pjesmica potaknuli smo djecu da zajedničkim 

snagama izrade i ukrase kućicu za ptice, kako bi se imale kamo 

skloniti od hladnoće i ne bi bile gladne zimi. Cilj projekta bio je 

utjecati na razvoj vizualne i slušne percepcije, poticanje i razvijanje 

dječje mašte i kreativnosti te razvijanje fine motorike šake.  

                                          Najvažniji zadatak ovog projekta bio je potaknuti djecu na 

razvijanje empatije prema svim živim bićima. Kućicu s hranom djeca su odnijela na vrtićko 

dvorište gdje će strpljivo čekati ptice koje će moći promatrati i kroz prozor svoje sobe. 

Ježići 

Kako se živi gdje uvijek ima snijega i leda, tko tamo 

živi, čime se hrane i kako se kreću samo su neka od 

pitanja koja su nas potakla na istraživanje. Kroz 

istraživačko-spoznajne aktivnosti Pačići su učili kako 

nastaje led te time razvijali vizualnu i taktilnu 

percepciju. 

Pačići 
U pripremi i izvođenju pokusa Snježna oluja u čaši djeca su aktivno sudjelovala te 

pažljivo iščekivala i promatrala promjene koje se događaju. Različitim likovnim 

aktivnostima potičemo i razvijamo dječju maštu i kreativnost, a ujedno vježbamo i 

finu motoriku (manipulaciju kapaljkama, kistovima, škarama). Zajedničkim 

naporima, koji iziskuju suradnju i dogovor, djeca su izradila iglu - jednu od 

najzanimljivijih nastambi toga kraja. 

Manipuliranje senzornim materijalima (umjetni snijeg, vata, 

stiropor) motivira djecu na interakciju i suradničko učenje kroz 

igru. Projekt se nastavlja s ciljem pronalaženja odgovora na 

brojna dječja pitanja! 

Dječji interes glavna je nit vodilja u odabiru aktivnosti koje se 

provode u skupini. Tijekom ovog mjeseca započeli smo istraživati i 

upoznavati život na polarnim područjima. 



 

Aktivnosti vezane uz glazbu, svakodnevni su i važni elementi naše skupine. Slušanjem 

različitih sekvenci glazbenih djela, Medići su upoznati s raznim vrstama instrumenata u 

svijetu, prepoznavali su muški i ženski glas, a capella pjevanje te pjevanje uz instrumentalnu 

pratnju na različitim jezicima. Vođeni glazbom, atmosfera je bila upotpunjena i likovnom 

aktivnošću. Tehnikom Ples pisanja i vizualizacijom zvuka na nježnu i dinamičnu glazbu, 

djeca su crtanjem i pokretom svoj doživljaj glazbe pretočila na papir.  

Tijekom siječnja njegovale su se i istraživačke aktivnosti pa je djeci, kao poticaj, 

ponuđena obojana riža. Igre rastresitim materijalima omogućuju istraživanje 

svojstva materijala, protočnost, težinu, brzinu, količinu i dr. Uz sve navedeno, 

pružaju element zadovoljstva i opuštanja, a poticajno djeluju na razvoj 

koncentracije i pažnje te jačaju međusobnu komunikaciju i dogovor. 
Likovna tehnika precrtavanja modela s prozora potiče djecu na početak crtanja, 

pažnju kod praćenja linija te razvoj percepcije za stvaranje i uočavanje detalja. 

Medići 

Razvoj taktilne percepcije potaknuli smo 

aktivnošću naizmjeničnog crtanja po leđima, 

prstima, uz priložene predloške. Na taj način, 

djeca drugačije doživljavaju oblik i kretanje 

osjetilom dodira, koriste motoričko planiranje 

te utječu na emocionalni i socijalni razvoj. 

Istraživačke aktivnosti glavne su aktivnosti djece predškolske dobi. Kroz 

istraživanje svoje okoline djeca otkrivaju svijet oko sebe te stvaraju uzročno-

posljedične veze i oblikuju svoje zakonitosti. 

             Delfinići su se ovaj mjesec okušali u izvođenju zanimljivih pokusa. 

Izradom vulkana pomoću prirodnog plastelina i simulacijom erupcije, djeca 

su upoznala zanimljivosti vezane uz pojave u prirodi. Tijekom 

eksperimentiranja iznosili su svoje dojmove, objašnjavali uočene pojave te 

donosili zaključke. Na taj način razvijala se kreativnost, preciznost i fina 

motorika, a traženjem informacija u enciklopedijama proširivali su znanje o 

istima. Atmosfera u skupini izazvala je erupciju osjećaja. 

Posebnu pozornost posvetili smo njegovanju kajkavskog narječja, upoznavanju pojedinih riječi iz 

istog, što je djeci izrazito zabavno. Cilj aktivnosti jest njegovanje naše kulture, porijekla i govora 

koji će djeca prenositi na nove generacije. 

 

Tijekom siječnja, zajedničkim snagama osmišljena je pjesma kojom smo 

predstavili naše dvorište i uključili se u nagradni natječaj Vrtnog centra Iva za 

uređenje vrtićkog dvorišta. Vođeni tim zadatkom, u vrtiću je osmišljen dramsko-

scenski program s ciljem razvijanja svijesti o sebi, osjećaja važnosti i posebnosti, 

kao i razvoja govora i komunikacije. 

 

…zanimljivosti… 

Delfinići 


